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(PL) Przed rozpoczęciem montażu
porównać informacje podane 
na kartonie z własnym 
zapotrzebowaniem. Wbudowane
lub zmontowane ościeżnice
z wadami, które można było 
stwierdzić przed montażem, 
nie podlegają roszczeniom 
w ramach rękojmi. Wszelkie
świadczenia w ramach wymiany
dokonywane są do wysokości 
górnej granicy wartości 
poszczególnych części.

(PL) Do montażu ościeznicy
potrzebne sa przedstawione
na rysunku narzedzia i środki
pomocnicze (producent
nie dostarcza): wkretak, klucz
imbusowy, młotek, klej
błyskawiczny, pianka montazowa
i dodatkowo: poziomnica
(co najmniej 1m), kliny, listwy
rozporowe. Rozpakowane
elementy oscieznicy ułozyc na
czystej podłodze.

(PL) Sprawdzić, czy karton
zawiera wszystkie części
ościeżnicy i czy nie są one
uszkodzone:
- Kompletna ościeżnica to
3 elementy: 1 szt belka górna
2 szt. belek bocznych (baza)
- Opaski ozdobne (3 części)
1 opaska pozioma
2 opaski pionowe boczne

(PL) Położyć elementy ościeżnicy 
na podłodze i skleić je, nanosząc
wystarczającą ilość kleju 
błyskawicznego w narożniki. 
Wykorzystać dostarczone łączniki 
do drewna. W zależności od
grubości muru konieczny
jest jeden lub kilka
łączników.

(PL) Teraz skleić elementy 
boczne z elementem poziomym. 
Dodatkową stabilność zapewniają
łączniki, które dociąga się
wkrętakiem. Sprawdzić, czy 
elementy na czołowej
stronie przylegają do siebie
- i jeżeli to konieczne
- wyrównać.

(PL) Sp
czono wszystkie części:

rawdzić, czy dostar-

4 łączniki
4 łączniki do drewna

2 zawiasy bezprzylg. chowane
2 płytki montaż. do zawiasów
6 śrub M4x20
15 wkrętów 4x13
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8 21 wkrętów 4x20

Instukcja montażu
Ościeżnica Regulowana bezprzylgowa (PL)

(PL) UWAGA - dla zakresów od 90-110 do 355-375mm w skład
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(PL) Zmontowaną ościeżnicę 
można teraz osadzić w otworze
drzwiowym i wyrównać przy 
pomocy klinów osadzonych 
w narożnikach (patrz także punkt 12).
Umocnić ościeżnicę przy pomocy 
zestawu listew rozporowych 
lub listew wykonanych samodzielnie;
w celu ochrony ościeżnicy
przed zadrapaniami końce
listew należy zabezpieczyć

(PL) Pamiętać o tym, że prawidłowy 
montaż jest możliwy tylko wtedy,
jeżeli przygotowano co najmniej 
3 poziome listwy rozporowe 
- umieszczane kolejno przy zawiasach
i blasze zaczepowej do zamka. 
Przynajmniej w tych miejscach 
odstęp między ościeżnicą i murem
należy wypełnić szczelnie 
elementami z drewna tzw. kliny

(PL) Jeżeli podłoga wyłożona jest 
wykładziną wycieraną na wilgotno, 
to ościeżnicę należy osadzić z 2-3 mm
odstępem od wykładziny; w celu 
zabezpieczenia przed wnikaniem 
wody szczelinę należy uszczelnić za
pomocą kolorystycznie
dobranego silikonu.

(PL) Teraz zmontowane wcześniej 
opaski ozdobne nakładamy tak, 
aby przylegały do muru.
Przyklejanie zmontowanych
opasek/listew ozdobnych nie jest
z reguły konieczne - można
jednak je przykleić poprzez
punktowe nanoszenie kleju,
aby w razie malowania ścian
możliwe było ich zdjęcie.
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(PL) Umieścić klamry ok. 2 cm 
od krawędzi i zamontować je, 
uderzając krótko z umiarkowaną
siłą. Natychmiast usunąć nadmiar 
kleju. Listwy ozdobne montuje
się w taki sam sposób, jednakże 
bez klamer stalowych. 
Zmontowane elementy ościeżnicy
pozostawić do wyschnięcia
w położeniu poziomym na
ok. 4 godziny .

7

(PL) Następnie na belce bocznej 
(baza) z przygotowanymi przez 
producenta otworami umieść 
płytkę montażową przeznaczoną 
do mocowania zawiasów. W bazie 
od strony wewnętrznej kolejno 
wkręć 5 wkrętów 4x13
(otwory „a”) oraz 5 wkrętów 4x20 
(otwory „b”). Czynność powtórz
z dwoma płytkami montażowymi.

aa

bb

(PL) Teraz należy zamocować dwa 
zawiasy bezprzylgowe w skrzydle drz., 
w fabrycznie przygotowanych 
gniazdach, przy pomocy dwóch 
wkrętów 4x20 (każdy zawias). 
Następnie ustaw skrzydło drz. przy 
ościeżnicy i zawieś je w otworach bazy 
ościeżnicy. Dociskając skrzydło do 
ościeżnicy wkręć dwie gwintowane 
śruby M4x20 do zawiasu mocując go 
w ościeżnicy (dwa zawiasy). Regulacja 
zawiasu w pkt. 15.

(PL) Ponownie sprawdź prawidłowe 
otwieranie i zamykanie skrzydła drz. 
i przystępujemy do wypełniania 
pianką montażową szczeliny 
pomiędzy murem a ościeżnicą. 
Należy stosować się do podanego 
na opakowaniu sposobu użycia 
pianki montażowej. Zalecamy 
kotwienie ościeżnic.

(PL) Zawias bezprzylgowy chowany 
lewy lub prawy, umożliwia otwieranie 
skrzydła o 180 st. i regulację jego 
położenia na wysokość, szerokość 
oraz docisk do uszczelki. Regulacji 
dokonuje się przy pomocy wkrętów 
sześciokątnych (s=4mm). Wkręt „a” 
służy do regulacji na wysokość, a 
wkręt „b” służy do jednoczesnej 
regulacji położenia na szerokość i 
docisk do uszczelki. Wkręt blokujący 
„c” blokuje elementy zawiasu. 
Blokowanie następuje po zakończeniu 
regulacji śrubą „b”. Regulacji dokonuje 
się poprzez delikatne obroty kluczem 
imbusowym.

a

b

c

reg. na wyskość do 3mma b reg. na szerokość do 3 mm i docisku 
ok 0,75 mm do przodu lub do tyłu

wkręt blokującyc

ościeżnicy wchodzi jedno opakowanie. W komplecie znajdują
się: zespół belek bocznych (baza) + belka górna + akcesoria
montażowe (1-8)


